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Română
Felicitări pentru achiziţie şi bine aţi venit la Philips! Pentru a beneficia
pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul pe
www.philips.com/welcome.
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Important

Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul
şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară.

•• AVERTISMENT: Nu utilizaţi acest aparat în apropierea
căzilor, duşurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă.

•• Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă că

tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii reţelei locale.

•• Nu utilizaţi aparatul pentru alt scop decât cel descris în acest
manual.

•• Utilizaţi aparatul numai pe păr uscat. Nu utilizaţi aparatul pe păr
artificial.

•• Nu apropiaţi suprafeţele fierbinţi ale aparatului de piele.
•• Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la
sursa de alimentare.

•• Scoateţi întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
•• Cât timp aparatul este fierbinte, ţineţi-l pe o suprafaţă

termorezistentă şi nu acoperiţi niciodată aparatul cu vreun
articol, precum un prosop sau haine.
•• Dacă utilizaţi orice accesoriu sau componentă de la alţi
producători sau nerecomandate de Philips, garanţia devine
invalidă.
•• Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul aparatului.
•• Dacă aparatul este utilizat pe păr vopsit, plăcile pentru îndreptare
se pot păta.
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•• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta

trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service
autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a
evita orice accident.
•• Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii)
care au capacităţi fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care
sunt supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului
de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
•• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.
•• Pentru o protecţie suplimentară, vă sfătuim să instalaţi un
dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) în circuitul electric care
alimentează baia. Acest RCD trebuie să acţioneze la o intensitate
reziduală maximă de 30 mA. Cereţi sfatul instalatorului.

Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat respectă toate standardele referitoare la câmpuri
electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în
conformitate cu instrucţiunile din acest manual de utilizare, aparatul
este sigur, conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.

Mediu
Când vedeţi simbolul unei pubele cu un X peste ea,
aceasta înseamnă că produsul face obiectul Directivei
europene CEE 2002/96/EC:
Nu evacuaţi niciodată acest produs împreună cu gunoiul menajer.
Vă rugăm să vă informaţi care sunt regulile locale cu privire la
colectarea separată a produselor electrice şi electronice. Evacuarea
corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea
consecinţelor potenţial negative asupra mediului şi sănătăţii omului.
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Îndreptaţi-vă părul

Asiguraţi-vă că selectaţi o setare de temperatură potrivită pentru
tipul dvs. de păr. La prima utilizare a aparatului de îndreptat părul
selectaţi întotdeauna o setare mai mică.
Tip de păr
Setare de temperatură
Aspru, creţ, dificil de îndreptat Medie până la Ridicată (170 ºC şi
peste)
Fin, cu textură medie sau uşor Scăzută până la Medie (160 ºC şi
ondulat
peste)
Deschis la culoare, blond,
Scăzută (sub160 ºC)
decolorat sau vopsit
1 Conectaţi ştecherul la o priză de alimentare.
(fig. 1) până la aprinderea
2 Apăsaţi şi menţineţi butonul
luminii de pe afişaj.
»»Este afişată setarea prestabilită de temperatură.
»»Indicatorul SONIC se aprinde.
pentru a selecta o setare adecvată de
3 Apăsaţi butonul
temperatură pentru tipul dvs. de păr.
»»Când aparatul de îndreptat părul se încălzeşte la setarea de
temperatură aleasă, se aprinde indicatorul READY (Gata).
»»Este afişat timpul de utilizare rămas pentru aparatul de
îndreptat părul.
4 Pieptănaţi-vă părul şi alegeţi o şuviţă nu mai lată de 5 cm pentru
a o îndrepta.
5 Plasaţi-o între plăcile pentru îndreptare şi strângeţi mânerele.
»»Porneşte vibraţia sonică.
6 Glisaţi aparatul de îndreptat părul uşor pe lungimea părului cu o
singură mişcare (max. 5 secunde), de la rădăcină la vârfuri.
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7 După 20 de secunde, repetaţi pasul 6 până la obţinerea
aspectului dorit.
8 Pentru a îndrepta restul părului, repetaţi paşii 4 - 7.
• Pentru a opri vibraţia sonică, apăsaţi butonul (fig. 2) până la
oprirea indicatorului SONIC.
• Pentru a reporni vibraţia sonică, apăsaţi din nou butonul .
După îndreptarea părului,
1 Deconectaţi aparatul de îndreptat părul.
2 Aşezaţi-l pe o suprafaţă termorezistentă până la răcire.
3 Menţineţi plăcile pentru îndreptare curate şi fără praf sau
murdărie.
• În scopul depozitării, îl puteţi suspenda de la agăţătoare.
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Garanţie şi service

Dacă aveţi nevoie de informaţii sau întâmpinaţi probleme, vizitaţi
site-ul Web Philips la adresa www.philips.com sau contactaţi centrul
local de asistenţă pentru clienţi Philips (numărul de telefon îl puteţi
găsi în certificatul de garanţie universal).
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